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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  
  الحمد هلل والصالة والسالم  على رسول هللا

  
بعد ، إما  

m سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمیة والفتاوى  أشرطةفهذا أحد
حفظه  األلباني نناصر الدیالشرعیة لشیخنا المحدث العالمة /محمد 

  الجمیع هبیهللا ونفع 
  بو لیلى االثرىبینها محمد ابن أحمد أ والتألیفسجیلها بت قام



المائة السادسة  بعد مع الشریط التاسع والخمسین واآلنة اإلیمان أخو 
  على  واحد

أما بعد  بعده نبيبسم هللا الحمد هللا وحده والصالة والسالم على ما 
مشایخنا و  أخواننا عدد منومعه   األلبانيفهذا مجلس لشیخنا 

حفظه هللا  والشیخ على  ء ومنهم الشیخ محمد إبراهیم شقرةالالفض
بقراءة المجلس  ان الشیخ على خش ابتداءلقد ان حفظه هللا و خش

  الغربة من وسائل دفعاألخ سلمان العودة مواضع كتاب 
  

الموافق  هجري 1413  الثانيربیع  22 فيوقد سجل هذا المجلس 
  میالدى  1993 \10\ 18

  
  : المشایخنهم من یقول یتحدث الحاضرون وم

  نعم 00الواقع موضوع الواقع فقه من هنا جاءو 
وضع تحت ضغط  المدینة  في هو على وأخونا داعيلها ماهجمة 

  اآلخرینمته بعض القسوة على وفى كل هؤالءالجماعة و  الشیخ ربیع
  بكالم غیر مفهوم!!!!! آخرونیتحدث 

بعد الكتاب   خاصة خر مرةأ عدة مراتالشیخ : األخ على نصحته 
الشباب هجمة هؤالء هجمة على  نأل مذكور ما كانقلت له 

  مبرردون أدنى  مسعورة
  یخ یتحدث :::اشمالأحد 



 وقع تحت تأثیر مشایخ  أنه األخ على شعرت لما قرأت رسالة أن
  األمروعظم  فى هذا الموضوع المدینة

  طالب یرد :هذا شعور غیر موافق للحقیقة
  كلمات بعض ىمعلش أنا أر الشیخ یرد:: 

هذا شعور شیخ ولكن  كل واحد له شعور یا :: یتحدث الطالب
أن  كولیغیر موافق للحقیقة  شيءهذا  موافقغیر  أو الحقیقة موافق

  تشعر كما تشاء
  هذا رأیك الشیخ على :یعنى

  یرد علیه: هذا صحیح
 الذيالوقت  فيلكن جاء و   رأینا كذلك طبعا ربما یكون الشیخ :وهذا
ناحیة مهمة  في خراأل الرأيذلك ویتبنى  الرأيیه هذا كان یرفض ف

أولئك المشایخ هنا هم الذین یقولون على أنفسهم   اً اعتبار  هو قد جداً 
 أنه یعتبرون غیرهم ال صالً أ حملة رایة الدعوة السلفیة وهمأنهم 

ولذلك فلیفهم بعض الناس أن المعنى بذلك یحملون الدعوة السلفیة 
 في یشملهم هذا الكالم  أنه غیر تلك البالد فيیعنى یشمل من كان 

  یتكلم الذي الواقع حول الواقع حول ما یتحدث فیه
الكالم حول أكثر مما مع  رسالة فقه الواقع  فيیتكلم  الذيألن 
من كثیرة شكوى  فيبالدهم ألن هناك  غیر في مثالً  الدعوةیتعلق ب

  یعیشون فیه الذيطالب العلم من فهم الواقع غفلة 
رحمة هللا علیه   العاللالشیخ محمد  أیضاأیوه یعنى یتحدث :: أخر

 على لیس لسواهم هذا الحق بأن فاعتقدواتلك البالد  في دول



وال  وال برأسه بركبته أن یزاحمهم ینبغيواحد  فيوأن ما  اإلطالق
  أبدا هبعقل

 بكلمة ألحد األستاذة أو تذكرني أنت  :یتحدث : األلبانيالشیخ 
 الثانويالقسم  فيالجامعة اإلسالمیة كانوا  في كانوا ین المعلمین الذ

عة امإلى الجنزل األدوش كان من عادته لما أ عبد هللالشیخ  اسمه
ینتظرون عودة  بعض األساتذة في مر على اإلدارة لعلأ سیارتيمن 

فكنت أنا   المدینة  وا بها إلىعودباألساتذة لی ةخاصال سیارة الجامعة
فركبوا  اإلدارة أمر علىفمن التعاون یعنى  واجبأقوم بمثل هذا ال

هذا  المهم  الباز حتى الشیخبعض األحیان  فيوكان   بعضهم
  أمور دینیة في تحدثما أ سیارتي فيراكب عبدهللا  الشیخ

 فيغیر  معروف التوحید مش یقول وكنا نظن أن بیكون هنا الشاهد
  وٕاذال علمائنا العلماء ما یعرفوا التوحید  مث فيما وكان  بالدنا

 فهذه مصیبة وهذاویشیر إلى یعنى  ویضحك الشیخ ... األمر خطأ
 مش سلیم و هو صحیح  ما اإلسالمي  الواقعن معلومتهم بدلیل أ

  ضیقة جدا دائرتهو 
  

 اآلن نالسعودیی كثیر من الشباب نرىبدأنا  اآلن یتحدث : شیخ 
 في یست ل الدعوة السلفیة أن الدعوة أو الحقیقة ینظروا على في

أخذ  كان عندهم قدیما الذي هذا التعصبكنا نجد أرض الجزیرة 
  وما عاد یتساقط ویزول

  : ویقول أن األخ اتصل بالهاتفأخر یتحدث 



  
 یرون ألنفسهم الفضل على غیرهم یعنى أنهم  الشیخ على : قولی

أنهم یعنى هم الحراس فقط على نفوسهم  فيحرج  بأيیشعون  وال
 حتى بعض شيءكل  في نیمتازو وهم هللا شرع على دین هللا و 

تحفیظ القرآن ) تأخذ  في( أن زوجته هناك هو  المدرسین یقول
 ترید یقول هل زوجتيأعطیك الجواز  أریدفیقول أنا ما   تالجوازا
ید أحد  فيمع أحد ممكن یقع أن یكون جواز سفر زوجتك  أنت

نظر مثل ی یقول نحن قد فضلنا هللا علیكم ینظر إلى صورتها وهكذا
ألن یأخذ تفضیل هللا علیهم  باب ینظر أن العمل هذا منالعمل هذا 
  لكوأن هذا األمر لیس لغیره أن یكون مثل ذ هبیویحتفظ  الجواز

  
  :المصلحة والمفسدة من األخطاء الشائعة اليوم في موضوع

  
  وهذه القاعدة في موضوع تعارض المصالح والمفاسد يجهلها كثير

  
  أخطاء كبيرة، وربما الموا غيرهم على فعل فيمن الناس، فيقعون 

  
  لضعف نظرهم، أو األحسن واألكمل، وحمدوه على فعل األقل؛

  
  إليثارهم ما يظنونه السالمة والورع؛ لضعف فقههم، وإال؛ فالورع

  
  في ترك المشتبه بالمحرم أو بالمكروه فحسب؛ بل من الورع ليس

  
  .بالواجب أيًضا فعل المشتبه بالمستحب أو

  



 

والمتفقِّهة في زماننا ما  ومن األخطاء التي يقع فيها بعض المتديِّنة
 :يلي

  أن يْدعوهم إيثاُر السالمة في أنفسهم والخوف من الفتنة إلى :أوالً  -
  

  والبعد عنها، مع قدرتهم على غشيانها اعتزال مواطن المنكرات
  

  خوفًا وإما باللسان، وذلك واِإلنكار على أصحابها والتغيير إما باليد
  

  على أنفسهم من هذه المنكرات أن يصل إليهم شيء من رذاذها
  

 .وغبارها، أو يصل إلى قلوبهم شيء من ظلمتها وسوادها
  

  والواقع أن أقوى الناس يقينًا، وأمتنهم دينًا، وأوسعهم علًما، وأشدَّهم
  

  إذا اشتغل بالدعوة إلى هللا في أوساط المشركين وأهل الكتاب ثباتًا؛
  

وح والسعادة ق وأهل البدعة ساأو الف   أو نحوهم؛ قد ال يشعر بالرَّ
  
  غيره من المقيمين بين ظهراني القلبية ولذاذة اإليمان التي يشعر بها
  

  يقوم به من العمل أهل الخير والفقه والعبادة، ومع ذلك؛ فقد يكون ما
  

  والدعوة أفضل بمراحل مما يقومون هم به، وقد يكون له من الفضل
  

 .ما ليس لهؤالءوالخير 
  

ل الضرر اليسير من أجل تحصيل مصلحة أعظم أمر مطلوب   وتحمُّ
  

  المرء المشتغل بالنهي عن المنكر من راحة شرًعا وعقالً، وما يفقده



  
مه بها، ثم تأثر القلب وانبساطه لكثرة رؤيته للمنكرات   وضيقه وتبرُّ

  
  ما يقابله بالقياس إلى القلب بذلك، وضعف إشراقه؛ يعدُّ أمًرا يسيًرا

  
  عليهم، من المصلحة العظيمة التي هي: هداية الناس، وإقامة الحجة

  
  وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتحمل فروض الكفاية عن

  
  تكون هذه األمور من فروض األعيان عليه حسب الغير، بل قد

  
  

  التفصيل السابق
  

  وكذالك  ما یخاف على نفسه
  

  هذا الكالم  أنه یجوز للداعیة المسلم :هل یفهم من األلبانيالشیخ 
  سبیل أن ینقذ غیره ؟ فيأن یحرق نفسه 

  
  كالم له الحق سیأتيكالم مفصل  یأتي یرى ذلك یرد :ال وهو ال

  : نشوف األلبانيالشیخ 
  المنكرات علىك ما یخافه على نفسه لمنازعته لیكمل القراءة :  وكذ

أذا  ینبغيكان أقول  أنا  ما یفهم الحقیقة  فيهنا  شیخ یتحدث ::
هل أذا  أن یفرق بین أمرین ویتبنهاهذه المسألة  فيأراد هو أن یتكلم 

أن یدخل  هل له منكر  صحیح یستطیع أن یغیر مثالً  الداعيكان 



یبوء أو یسعى   والتي بالمنكرات والفواحش مكان من األمكنة الموبؤة
عروف األمر بالم سبیل أن یأمر وهذا في بقوة ونشاط  منكر فهم

ربما  والنهى عن المنكر هو ما یترتب علیه تحقق مصلحة یسیرة
تلحقه هو  المفسدة قد  وهلیدرى  وهو ال یتحقق علیه مفسدة 

األمر بالمعروف والنهى عن  في السعي مواصلة في وتمنعه هتعیقس
  لهذه الدعوةالصحیح  لعلمونشر ا المنكر
  تغییرطرق ال یتكلم حول موضوع  اآلنهو شیخ أخر یرد ::

 وینبغي مراألو  األمر بین بتفرققول أن ی ینبغيعلیه :::كان  یرد
نفصل  ما تقدم وتأخر حتى وننظرموضوع األخطاء  أتمام الفصل

 الجملة ال هذه فيحول ما  نستكمل البحثحتى نستطیع  فیه
  فقطنستطیع أن نحكم علیه منها 

  یقولیقرأ الشیخ :
  

  له إلى المنكرات، ودعوتهوكذلك ما يخافه على نفسه من منازعتها 
  

 .ذلك من اإليمان والخوف من هللا إليها، مع ما يقابل
  

  وخاصة-أما َمن يرى في نفسه ميالً صريًحا إلى هذه المنَكرات 
  

ج، واالختالط... المنكرات المتعلِّقة   بالشهوات؛ كالسفور، والتبرُّ
  

  البعد عنها القويَّ بذلك؛ فهذا حريٌّ به ، ويجد من نفسه الهمَّ -ونحوها 
  

  .طلبًا لنجاة نفسه منها
 



  وهذا الباب يتفاوت فيه الناس تفاوتًا كبيًرا، وكثير ممَّن يْغِلب عليهم
  

  والورع؛ يؤثرون سالمة أنفسهم، وينسون أن السالمة تكون الصالح
  

 .المنكرات ومضايقتهم وردعهم أيًضا بالقيام على أهل
  

  فقِّهين القيام باألمر بالمعروففالواجب على طلبة العلم والدُّعاة والمت
  

  المنكر على كل صعيد، والنهي عن
  

 اإلنسانفهمته آنفًا أن  : العبارة هیك تأكید ما األلبانيیتحدث الشیخ 
  غیره إنقاذسبیل  فيیحرق نفسه 

: خلینا  أعرض علینا  وخلینا نقف عند كل جملة  األلبانيالشیخ 
  عنهم شو قال حكي الليأهل الورع 

  
 وكثیرا  یتفاوت فیه الناس تفاوت كبیراً وهذا الباب  قال : القارئ

  سالمة أنفسهم یؤثرونعلیهم الصالح والورع  ً◌ممن یغلب
  نقال هذا نقل وال لیسوینسون قف عندك  : األلبانيالشیخ 

  : نقلالقارئ
  هذا الواجب ؟ إیهعشان  بأنفسهم قوالی أذًا خلیه : األلباني الشیخ
  خوفاً   على نفسه یخاف یغلب الذيول األ في: هو قال  القارئ
یرید  فهو ال نعم  هو یتكلم عن هؤالء وینسون آي:  األلباني الشیخ

  أن یكون من هؤالء



 والذيعلى أغلب الظن  أشیاء متوهمة في أمور في اآلن القارئ
  تكون وهمأشیاء  في علیه أن یبتعد أماالظن  ةبغالیكون على 

  تكلمن قسم  عم آي على أخي الشیخ : یا
  على أهل الورع القارئ

  هونقسم یتكلم  أيقسمین على  في قلتهم : أنتاأللبانيالشیخ 
یكون  ًا منهم قسم قسمان أیضا : مع على كل حال أهل الورعالقارئ

  فیه ضعف وقسم یكون فیه قوة
  في جاوب أنت بس فكر  حبیبيعنى قسم هو ی آي :األلبانيالشیخ 

  مینهل قسم من القسالسؤال جاوب عنه 
  ینسون فیهم قوة هم  ممن أن كثیر من أهل الورع: القارئ

  ممن فیهم قوةوین هذا الكالم   الشیخ :
عن الفئة األولى أم من یرى فى نفسه ألنه تكلم باألول :  القارئ

  هذه المنكرات صریحا منمیًال 
هذه المعنى نعم نفسه میًال صریحًا  في: من یرى  األلباني الشیخ

  قوة فیه
  : ال فیه ضعف  ما یوجد القارئ

 فیه قوة وال فیه ضعف القسم طول بالك هذا أخي : یااأللبانيالشیخ 
  عقلي فئیدخل  ما

هذا من النوع  نفسه البعد عنها طلبًا لنجاة هبی: حریًا أخر یرد 
  مجالله  الضعیف ما یوجد لیس

  نفسه منها وهذا الباب یتفاوت فیه البعد عنها طلبًا لنجاة هبیحریًا 



  
  ناس تفاوتًا كبیرًا وكثیرًا ممن نجد علیهم الصالح والورعال

  
  وینسون أن السالمة تكون أیضًا  بالقیام سالمة أنفسهم یؤثرون

  على أهل المنكرات
  سالمة أنفسهم ویؤثرون : األلبانيالشیخ 

  یرد : مدلوالت على األمر والنهى
  :منین هذا ؟ األلبانيالشیخ 

  
أن فرأت قبل  أخر بعده كالم نأل هذا من كالمه كلهأحد یتحدث : 

  كلها نفهمت المضمنی
  هو الكالم األخر ؟ مایسأله الشیخ : 

بالعمل  فالواجب على طلبة العلم والدُّعاة والمتفقِّهين القيام فیقول:
على  واإلنكارعید بالمعروف والنهى عن المنكر على كل ص
  أصحاب اإلنحرفات الخلقیة

 اإلفسادا ما قاله علیه یردصعید  كل على یقول :  األلباني الشیخ
  الوال 

  فیه هو فصلكالم بعد ذلك ی یأتيالمتحدث یقول : 
  

  الواجب على طلبة العلم والدُّعاة والمتفقِّهين القيام باألمر بالمعروف
  

  المنكر على كل صعيد، واإلنكار على أصحاب والنهي عن



  
  يؤدِّي كل الفكريَّة؛ بحيث االنحرافات الخلقية وأصحاب االنحرافات

  
 .امرئ ما يقدر عليه، ويناسب حاله وحال من ينكر عليه

  
  فالبد من إقامة الحجة على هؤالء وأولئك، وعلى غيرهم من أهل

  
  أو من غيرهم؛ دفعًا للغربة عن الشريعة التي المنكرات ِمن الِعْلية

  
 .المنكر والنهي عنه ، وردهبيجاءت بإقامة المعروف واألمر 
  

  عد المطلق عن المنحرفين من حملة األفكار اإللحاديةوال يمكن التبا
  

  أصحاب البدع واالنحرافات العقدية، ومن أصحاب والعلمانية، ومن
  
  التأثُّر بهم؛ بل على َمن يجد في المفاسد الخلقية؛ بحجة الخوف من
  

  ذلك: أن يقوم بواجب نفسه شيئًا من الكفاءة العلمية والشخصيَّة في
  
  .غ وإقامة الحجةاألمر والنهي والبال
  ثانیاً 

من الكفاءة وكذلك  شيءنفسه  في یأتيیقول المتحدث : قلیًال من 
ما یقدر علیه یناسب حاله  أمريءبحیث أن یؤدى كل  قال  هناك

  یعنى على قدر الطاقةعلیه  ینكر وحال من
  

  ومن األخطاء أيًضا :ثانيًا



 ما تدرى یعنى حقیقةالكان هذا من األمثلة  إن شيخ أخر يتحدث : 
  الكالم األول السابق فيأین تضعه  مثل العالم ما تدرى هذا

  الكالم انتهىلسه ما   یومال  مهما كان ال : ال األلبانيالشیخ 
التغیر  یعالج مسألة ثم فصل كامل فيهو یقول  ::الشیخ المتحدث

یؤدى إلى أن هذه و رها وتكسی وغیرها تالخماراوالدخول إلى  بالقوة 
  یجوز ن ذالك المنكرات أشد وأ

  :: هات نشوفاأللبانيالشیخ 

  
  
  

ما يوجد في جماهير طالب العلم والدعاة  ومن األخطاء أيًضاويقول 
  عن في هذا العصر من: العزوف

  
ة، والعزوف عن التصدُّر  تولِّي األعمال التي فيها مصلحة عامَّ

التوجيه أو القيادة؛ زهدًا في السمعة والجاه، وكراهية  للتدريس أو
 .واالستخفاء والبعد عن األضواء لشهرة، وإيثاًرا للخمولل

  
وربما تعلَّق بعضهم بما يُؤثَر عن بعض السلف من عبارات في هذا 

مهـم من تعظيم الناس  المعنى، تدلُّ على كـراهيتهم للتصدُّر، وتبرُّ
  احتجَّ بقول أيوب السختياني: لهم، ومقتهم ألنفسهم، وربما

  
 ُ رأيت الرجل قد  ْذَكر" ، وقول الثوري: "وإذا"ذُِكْرُت وما أحب أن أ

 ذُِكر في بلدة بالقراءة والنسك، وعال فيها باالسم، واضطرب به
  الصوت، فلم يخرج منها؛ فال تَْرُج خيره"، وبقول بعضهم: "لست

  
به غيري ممَّن آتاهم هللا القدرة، ومن الظلم  أهالً لهذا، هذا يقوم

ذلك من التعليالت العليلة  غيرإلى … للناس أن أقوم بهذا األمر"



ع بها نفسه حسابًا حقيقيًّا صريًحا  واألعذار التي لو حاسب المتذّرِ
  .لها صادقًا؛ ألدرَك أنها ال تستقيم وال تصح، ولكان هو أول الناقدين

  

 شيخ على : هذا يكفى  هذا الكالم له تتمه يا:األلبانييقول الشيخ 

  
  ثم يقرأ

  ا في هذه األمور هم أكثر الناس كفاءةوالواقع أن أكثر الناس زهدً 
  

 .الجملة، على ما فيهم من نقص وقصور وصالحية لها في
  

  وإن تخلِّي المخلصين الزاهدين في الشهرة والجاه عن هذه الميادين
  

  خصبًا لكل من ال يصلح لها: من حملة المذاهب جعلها مرتعًا
  

  شيوخ على نقيضه، ومن األرضية، ومن المتظاهرين بالخير وهم
  

ف، ومن طالب الشهرة الحريصين على كسب احترام   البدع والتصوُّ
  

ومن نتائج هذا أن يصبح الذين يمثِّلون الدين .الناس ومديحهم وثنائهم
  النوعيات المنحرفة، في المجتمعات اإلسالمية من هذه

  
  وأن يصبح أهل العلم والسنة والصالح؛ بعيدين عن هذه الميادين؛

وقد يروق  .ومجالسهم؛ ال يكاد يسمع بهم أحدمنـزوين في دورهم 
لهم هذا الحال، ويتعلَّلون بأنهم في غربة، وأن هذه ضريبة الغربة! 

في غربة أمر واقع، ولكن ما هكذا شأن الغرباء، وال هذه  وكونهم
فالغريب الموفَّق الحريص على االنضواء تحت لواء .صفاتهم

الجهاد في كل الميادين،  هللا شأنه: الطائفة المنصورة القائمة بأمر
الدين وشرائعه  والصدع بالحق، والعمل على دفع هذه الغربة عن

 وأهله المتمسكين به، وليس شأنه أن يؤثر السالمة فيشارك في إحكام



طوق الغربة حول نفسه، وإن لم يشعر، وله قدوة بالغرباء األولين، 
ربة؛ إال ثباتًا على أيديهم، حيث لم يزدهم الشعور بالغ الذين بدأ الدين

ًسا له، وصبًرا عليه، وجهادًا فيه، حتى حقَّق هللا  على الحق، وتحمُّ
وأكمله، ودفع هللا بهم عنه  على أيديهم نصر هذا الدين أتم نصر

من القيام  الغربة، ولم يمنعهم حبُّهم للخمول، وكراهيتهم للشهرة،
وا بالدعوة والجهاد والتوجيه، ولو ترتَّب على ذلك أن يشتـهر

 .، وعلى هذا يُحمل كالم السلف-على ُكْرٍه منهم  - ويعرفوا
  
  

  أما أن نقعد وننَكفَّ عن مواطن: البيان والبالغ، واألمر والنهي،
  

والدعوة، ثم نزعم أن هذه هي الغربة؛ فهذا من سوء الرأي  والتوجيه
إن التعلُّل بالعجز والضعف وقصور اآللة وقلة .وضعف التدبير

غات حقيقية لتركالكفاءة ليست م   ميدان الدعوة سّوِ
  

  والتوجيه واعتزاله؛ ألن من هؤالء المعتزلين المعتذرين بالضعف
  

  والقصور َمن ينتقدون كثيًرا من القائمين على هذه المجاالت،
  

  وينتقصونهم، وهذا دليل على أنهم لم يتركوا الميدان ويُْزرون بهم،
  

  صدًا، وأقوم مسلًكا؛ بلوأعلم، وأنزه ق لَمن هو أكفأ منهم، وأقدر،
  

وكثيًرا ما تلتبس  لمن هو أقل، وأضعف، وأجهل؛ باعترافهم هم
 المثبطات الشيطانية المغرية بالراحة والقعود بالرغبة في معالجة

األعمال المريحة الهادئة؛ كالقراءة، والبحث، والعبادة... ونحوها، 
لتبدو باحتقار النفس وهضمها وازدرائها، حتى  وتلتبس هذه وتلك

السلفي الصحيح، وما هي منه  هذه األمور لصاحبها نوًعا من الزهد
بل المتَّبِع الحريص على خير نفسه وخير المسلمين، .في شيء

وعنهم، هو من يبذل ما عنده  الحريص على دفع الغربة عن نفسه



ليس له، وهو َمن  دون أن يدَّعي ما -ولو قلَّ -من العلم والفهم والفقه 
 ضاللة والبدعة في قيادة المجتمعات اِإلسالميةيزاحم أهل ال

وتوجيهها، ويستفيد من الفرص المواتية في ذلك، مع حرصه الشديد 
التعلُّق بالدُنيا والجاه والمكانة عند الناس  على سالمة نفسه من

  .وجهاده لها في ذلك
  
  

مجرد مالحظة إال ترون أن هذا شيخنا  صوت أحد الطالب يسأل : 
ا ه لكن بصورة أخرى تلك الحجة التى يستدل بهالكالم هو نفس

مانات لالبر  ذمار خوض فياألخوان المسلمون وغيرهم 
  ونحوها والديمقراطيات

بس أخونا على هون قرأ  أخي يرد :: هو بال شك يا األلبانيالشيخ 
  ننتظر لنهاية المطاف ولذلك تمت الكالم أكتر منا يقول لسه ما

  لب  يفيد أن ينتظر إلى نهاية الكالم ؟؟ويدور  حوار بين الشيخ والطا
لسه  الموضوع انتهى: طيب خلينا نبقى نأخذ رأيك ... األلبانيالشيخ 

  بعد وال
أنا ما بقول أن  قيل  إلىهو نفسه  الباقيأظن الكالم  أحد المشايخ :

ولكن  أن ليس عليه نقد ولكن نكمل كالمه كالمه كله يعنى صحيح و
  الكالم لب أقول

وقفنا عند جملة : ما أنت تقول بارك هللا فيك كل ما  لبانياألالشيخ 
بينها فيما بعد بيان ويزيد أمناً أن هذا البيان هو نفسه عم  يأتيتقول 

  إلى متى يعنى نشوف يتكرر
  

 سبحانهكالمه يعنى  )26و15( بليغ الطالب السائل يقول هو رجالً 
 ً   هللا يفيض فيضا

قال  وعلى هذا  الذياألخ  يقول ويبقى سؤال واحد القارئالشيخ 
  على ال نحمل إحناكالم السلف  ..على هذا يحمل كالم السلف يحمل 

  ؟من هم   ؟ سلف هؤالء آيحمله عليه ولكن  الذيهذا 
  السختيانيأيوب ذكرهم  قول  يرد أحدهم : 



ولكن  كل هذا فا اإلثبات : هو ذكر كالم حسن القارئيقول الشيخ 
يعنى  أذا نظرنا  ثم ثانياً هذا ده أوالً أرا الذيهذا  كيف يحمل على

أحنا فيه  ىاللظقبل  الذيأن السلف من القرن السلف خلينا نقول  إلى 
قد سادهم  فهم السلف بهذا األمر وال فئفاوت ترى هل هناك ت فيا

 واحد ال يختلفون بعضهم لبعض معين  كال يا ترى   فهم جميعا
 فيصدر النبوة  فييعنيهم سواء كان السلف الذين عندما كان السلف 

 ةصدر الرسالحيث كان اإلسالم هو األعلى أو بعد صدر الرسالة 
  إلى أخرهيقوى مرة ويضعف  تارة  اإلسالم يتراجع عندما كان 

هذه  علىيضرب لنا أمثلة من واقع التاريخ  هل يستطيع أن ترى فيا
أو  الصدر األول فيالقرون ما كان منها هذه  علىو الزمنية الفترات 

 أو أمثلةً على يضرب لنا مثالً  أن  يستطيع  قريباً أو وسطه أو بعيداً 
  نحوه ما أرادهعلى السلف  ما صار

خينا وجزاه هللا أل وندعوجداً  لذلك  الحقيقة هذا الكالم  كالم خطير
حسنة أن شاء ها إال نيته وال أحسب تن أن أحسنسهللا خير على ما أح

  هللا
كل حال ما أفهم منه ما ذكره أخونا الشيخ على يرد أحد المشايخ ::

افهم  غيرها من هذه األمور  الى من أنه يريد بذلك البرلمانات وعل
بالقدر الذى  أفهم منه أن كل مؤمن عليه أن يقوم بالواجب وإنما

  وإال يعلمه
  تالوزارادخول  بالش  البرلمانات  أحد يسأل :

  
ة فى الجامعات المختلط تعليم البنات تالوزاراوال : األلبانيالشيخ 

  ليجوزمثل هذا الكالم يجوز وال شو بتفهم من 
  ؟ لمن يملك األهلية  زمنه الجواأفهم : األلبانييرد الشيخ على شيخنا 

  
  ؟إال يفتن يملك  الذي: طيب من  األلبانيالشيخ 

  
  



 نفسييستطيع أن يقول أنا ال أخشى على  الذي: من  األلبانيالشيخ 
مقتبل الشباب وربما يكون  فيومن الشباب معه كثيرا وهذا نس

  أعزب
  من الطالب والطالباتكلهم عزاب   اشيخ واحد يجاوب : كلهم يا

 موضوع التدريس هو   االختالطموضوع  ما يريد أحد المشايخ : 
  قول لمن يدرسالشيخ ي بذلك  .. أبتلىلمن  بالنسبة 

أن الفتيات  اآلنة  ويبيح المجتمعات المختلط في:  األلباني الشيخ
  تدخل الجامعة تتعلم الطب

شوا السعودية غير ييع الذييبيحوا الجو  أظن أن  ألماالشيخ يرد :
هذا وفى السعودية تكلم على  مثل جوازنتكلم عن يعشون هنا  الذي

ال يجعلوا  ة وأن هؤالء مرأوظيفة المرأة وعمل الة وموضوع المرأ
  خلع الحجابت  السفور  علىحقيقةً  إال يوظفون المرأة 

ال  اآلن: هذا الكالم غير صحيح لكن نحن كالمنا  األلبانيالشيخ 
  هؤالء زاوية من يريد أن يصلح فيهذه الزاوية ينصب  فيينصب 

 في بالضبطماذا يقصده   أذا يحتاج إلى تحرير القول معه أحد يرد :
  هذه الحالة

تفاهم تفاهم مع بعضنا من أن ن: نحن أقرب إلى أن ن األلبانيالشيخ 
كله  قراناه الذي أن هذا الكالم نحاول اآلنفنحن  ليس كذلك آه معه

نقول   صريح  إال يشعر إ الما ثالث إلى أخره وربما وثاني أوالً 
سبيل  فيخلقه  فيدينه  في المسلم أن  يخاطرتجويد  في الدالل

واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولذلك  واإلرشادواجب التعليم 
ً  التية أجد األمثل  وهو طرحها األخ أو أشار إليها األخ على آنفا

قلت  تالوزارا في األستاذ قلت واألخ  البرلمانات  فيالدخول قضية 
بين الجنسين  االختالطالجامعة حيث  فيالتعليم  فيقلنا  هوال هذ لهذه

 ً  يتعلموا الطب ليقوموا بواجبهم  الليالفتيات  إلى أخره قلنا أخيرا
ال خالف هذا أمر و  هذاحاجة إلى   فينحن بال شك و للنساء تطيب 

د هذا الواقع يتأي فييكون واضح جدا ال  قرأنه إلىفيه هذا الكالم 
هذا يتولون التدريس بهذا التعليم و ناإلسالمييالمزعج حيث كثير من 

  والما يدخل يدخل التوجيه



  ألن فيه مفسدة وفيه منفعة  يدخلممكن  نعم  أحد الحاضرين : يقول 
فقد تختلف واجهات النظر فى تقديم هذا  طالماأيها األرجح تولى 

  ممكن يدخل
  

لت لى أنا فالنة وسميت او ق امرأة بى اتصلتأحد المشايخ يقول : 
  النسائيالطب متخصصة ب  فسها وهى طبيبة  طبيبةن

   يسأل : بالتوليد يعنى ؟ األلبانيالشيخ 
  

إلى أريد الذهاب  أنا اآلنالنساء قلت  إمراضهذه  في يقول::
  ابريطاني

  
  التخصص يعنى ؟؟ عشان:  أعوذ باهلل ...  األلبانيالشيخ 

عشان التخصص هذا الكالم مشكلة هذا الكالم سمعته من  بقول ::
تحقيق من باب   وقالت هذا يعنى منهم  األساتذة وأن أعرف

عند رجل  تتداوىيجوز المرأة أن  الأن و والحرص عليها  المصلحة
  أخيرا ولكن هي تأاقتنعالحقيقة  فيكالم طويل  عهاتكلمت م

  فقطقلت لها طيب بدى أسألك سؤال واحد 
تاريخ اإلسالم عرفت بأنها  في امرأةلى  تذكريأن  نهل تستطاعي

تداوى تأين كانت فقط  واحدة  ليطبيبة نسائية ومتخصصة أذكرى 
ن لتبحث ع هل كانت تذهب ةمداواإلى   احتاجتالمرأة المسلمة أذا 

  شوية أنتظرنسائية   طبيبة  
  أعلم قالت أنا ال

 ال صال يوجد أ ألنه التعلمين  اليوجد مش ألنك  ألنه ال لها  قلت
أن  حتى لو علم النسائياسمه الطب   الطبمن يحكى التاريخ لنا أنه 

  أخر شيء لي لتافالنة من النساء عرفت بالطب ق  كان فيه
قلت لها سبب فشلها المرأة  ماطبعا  أنه يعنى  تعرفي اآلنلها  قلت

متخصصة فيه وأن من أجل  أنها تدعى الذيهذا المجال  فيحتى 
 تتداوىأن  يجوز تحقيق المصلحة للمسلمين وأن المرأة المسلمة ال

كثير من النساء يدعن  الطبيبات وال أقول على أن  ثبت  قلت لها أنه
هذه عند  تتداوى وعند أتريد أن تتعالج  ألنها الال  ؟؟  لماذا األطباء



 الء الطبيباتؤالطبيبة بالعكس تكون دائما حريصة على نفسها ألن ه
 المرأة الطب هناك الشواهد كثيرة قلت لها تعرفينمهنة   ليحدقن

  أما الرجل ال يشتكى هذه الشكوى أكثر ما أعرفها
 الليضعيف طبعا حجة الأنا  ب ييعنى  ط فسكتت أخيراً وقالت

أنا بدى أسافر من هون  طيب ذهب إليه  اأضعف مم حجةب يتوارى
وأقدر  ةنأستطيع أن أقوم بشغال قامة هناك واإل يعنى معي اخذ محرم

  نفسيتصور شوف قادرة على أن أصون  نفسي على أن أصون 
 الرجال أصبحوا أتدرين أن   !!وصلت لهنا أنتقلت لها كويس 

  اآلنوقرون فى بيوتهن وال يقدرون حتى  و يخافون 
 كيف   بمثوبتهيعنى  رجل عادى على أن الرجل ال يقوى  ى عل ثبت

لى بريطانيا كيف تستطيع أو إ البالد الغربية  إلى تذهب التيالمرأة 
  أن تمنع نفسه من العدوان عليها والسطو أو وكذا وكذا

  لذلك يعنى قطعت حجتها
التعلم  لسان هؤالء الناس مش على  على أفيه مش هذا الكالم 
أن تذهب المرأة بنفسها للتعلم فى من ذلك على أبعد   بل واالختالط

  بالد الكفر
  واحد يسأل :: نصوص شرعية ؟؟

  
بكالم    يذكرني  أخيل هؤالء مثل كالمك امثأمثل هذا الكالم يشجع 

  قام عندكم أيامه كالمه مثل هذا الكالم الذي  المصري األخ
  
  

  كله من باب واحد : األلبانيالشيخ 
  ؟ ىيتنافقاعدة  سد الذرائع وال  مع يلتقي  ساتذىأ  ايهذا الكالم كله 

  شيخنا يا يلتقى ويتنافىيجاوب الشيخ :
 أذا رجحت تعارض المفسدة والمصلحة  بين من أول الموضوع هو

فهنا يقدر المبتلى  هو المفسدة يجتنب  رجحت وإذافعل المصلحة ي
  سيقدر ذلك الذي

ما فى  اعرفجاالت عم يحكى على ر أخيهو يا : األلبانيالشيخ 
  أنهثم يعتب عليهم نفوسهم منهم 



يظلمون حق نفسهم   أحيان كثيرة بعض الناس فيال هو يرد أحدهم ::
  العمل فيحاجة إليهم  فيوهم المجتمع 

  قد ينتقد غيره ألنه واقع األمر هكذا فيهو 
عندنا زماننا هذا فيه  في:هال أنا أسألك سؤال نحن  األلبانيالشيخ 
هو يترك منصب أو وظيفة إلى أخره خوفاً على نفسه  يالل الزهاد

  مثل هذا الزمان في
  ال لبشيرد : ممكن الشيخ 

 من حيث  لكن ممكن  شيءكل  ممكن:  من حيث  األلبانيالشيخ 
  معرفة الواقع

 أستطيع أن أقول لوال أنه هو رأى أشياء من هذا يرد الشيخ : وهللا ما
  موجود

ظيفة وال يتحدث هو عن توجيه أحد يسأل : المصلحة العامة و
بداية كالمه يذكر يتولون   فيالدعوة واحتالل القيادة بالدعوة ألنه 
الدعوة والدعاة  لتوجيه أن تقدمهم لمصلحة عامة وبعدين يرجع يذكر

  واحتاللهم القيادة الدعوة والدعاة
 وال قصد المصلحة العامة من وظيفة وغيره كالمه في هو لو قصد
  هذا الكالم فيالدعاة وتوجيه الدعاة دعوة واعتاد ال

حيث تخلو هذه الوظائف من الفساق لوظائف أشار ل :  األلبانيالشيخ 
  و الفجار

  بالضبطيعنيها  التيود دأحدهم يقول : محتاج إلى تبين منه ما الح
  ؟ إشكاالت: كالم يتركه عام يفتح  األلبانيالشيخ 

  يجب أن يحدد ممكن  الشيخ خشان : هذا نعم
أراد األخ سليمان لو أنه نصح فقبل  لوأدا اآلنهو المشايخ ::  أحد

  وقيل له أحذف هذا وعدل هذا ولكن هل ترى هذا يغنى وينفع ؟
  يرد أحدهم : يغنى وينفع

الشيخ خشان : هذا الكتاب بارك هللا فيك هذا الكتاب يكون أنتشر 
ث القراء وربما من يحب سلمان يقرأه مرة مرتين وثال أيديوتلقفته 

  همما فيحتى يستوعب 
الكتاب يعود لشراء الكتاب  قرأ هذا يكمل الشيخ : هل تعتقد كل من ي

  آخري ويقرأمرة 



نفسه كالم الزم نسمعه  فييقول : أنا مالحظ أن األخ  األلبانيالشيخ 
  هات نشوف ؟

  يعنيه الشيخ ::::: الذييقول األخ 
قرأت  بعاً ط مان أنفهم الشيخ سل يعنى على حسب شيخنا  يا وهللا

 الكتاب كامالً  قرأ اإلنساناألخ على أذا وأن  الكتاب أكثر من مرة
يريد ما أشرتم إليه قبل قليل وهو استالم  فهو ال وعرف ما يريد 

تكلم حديثاً عاماً  وهالدولة ألنه يكتب توجيه للدعاة  فيالمناصب 
النهاية خصص يعنى كأنه يقصد توجيه المنابر  فيوأسهب فيه ثم 

ومن  مةذكر العلمانية وذكر المذاهب الهداالدعوة وكما تقول  وحقل
هذه المذاهب من   التصدييتصدى لهذه المذاهب ومن يخاف من 

سواء كان خوفاً منه أو هجوم شامالً عليه من قبل هؤالء  منهم  يناله
 ً بالده  فيأصبحوا خاصة  األعداء الذين يعدون اإلسالم جهاراً نهارا

العلماء الذين كانوا  اعوا أن يصرحوا بشكل اآلن حملة حتى استط
المجالس وهذا وهللا أعلم طبعاً بعد  في يخافون أن يذكروا أسمائهم 

  الكتاب قرأت
  تقديم هذا فيالشيخ األلباني ::فقد تختلف واجهات النظر 

  
  هتعليالتنسمع كالمه ونشوف  أخي ::لكن نحن ياالشيخ األلباني

  من قراءة الكتاب كامالً ؟ يرد المتحدث على الشيخ :::البد
أنسب  الكتاب كامالً ها ها أنت  وها هو قراءته  : األلبانيالشيخ 

يعنى  شو الجواب بمعنى هذه التعليالت وهاهو قرأتم الكتاب كامالً 
  نعم اآلخريننجيبها ونحن نقف عندها ونقول هذه توهم أشياء تساعد 

  ه تتمةقطعاً في سلك مذهب أبو عبد هلل  خاأل أحدهم :: 
 ً   0الشيخ األلباني:: ال تقول قطعا

  يقول : في هذه المسألة خاصة أنه بدأ بهذه المسألة
المسألة ؟ المسألة  هي مايا أخي لما تقول أنت   الشيخ األلباني::

  كعنوان
  

لخفيَّة الشريرة؛ وكثيًرا ما تتحالف هذه القوى ا::الشيخ القارئ يكمل 
د ضد السنة وأهلها، الفت لغربة، وإشاعةاإلحكام أحابيل  نة، وتتوحَّ



الشريعة الحائدون عن  وكثيًرا ما يجد الوالة والحكام المنحرفون عن
بل  منهج النبوة في مألوفات الناس وعوائدهم حجة لترك المنكرات؛

ونشرها وإشاعتها، وإهمال األمر بالمعروف وإخماله، والتضييق 
إلى الدين من  اغترابهم، ويجدون من المنتسبين على أهله، وتعميق

وأضرابهم َمن يتمسَّحون به في  المتصوفة والمرتزقة المتمصلحة
لهم في  إظهار حدبهم على الدين، وحرصهم عليه، مقابل التمكين

نشر طرائقهم الضالَّة بين المسلمين، والترويج لها؛ مصداقًا لقوله 
  )انُوا يَْكِسبُونَ َوَكذَلََك نَُولِّي بَْعَض الظَّاِلميَن بَْعًضا بَِما كَ ( :تعالى

  

:: یبین بأن هؤالء مثًال ال یتركون فى أماكنهم وفى القارئیقول 
من أهل الدعوة من  وخیر منهم  یكون أجدر منهم ابینما ممناصبهم 

ویؤخذون هذه  من السالطین منهم فهم یتقربون یأخذ هذه المناصب
  ویأمرون بالدعوة المناصب

 الصحف في بر الكتابیةالمنا اآلن شیخ خشان یایقول أحدهم :
  هذه المناصب فيمن یتصدى لهم  عندنا من یسیطر علیه

  : أنتم عم تدندنوا حول قضیة غیر األلبانيالشیخ 
 فيهو تكلم الدین  فيمامة یقول الشیخ خشان : على كل حال اإل

  الدین فيمامة حول اإل أیضاالنص 
     نقطة أذا كان هناك نقطة معینة في: نحن بأسنا  األلبانيشیخ ال

هذه  فيكونه  فيیخشى المسلم أن یفتتن فیها وهو یعلم بأنه 
تعلق باألمر بالمعروف والنهى عن المنكر بواجب ی الوظیفة یقوم

هذا شو  هو یخشى على نفسه یفید األمة إلى أخره ولكنبإصالح 



كیف  بأنه ضعیف هذا یصفهموقف الكاتب القائل لكل هذه الكلمات 
  إلى أخره أوله من الكتابقرأت  لي هات أنت یا نفهم نحن

 ثم قال ویفهم  والثورى  السختياني أحدهم : عندما ذكر كالم یقول 
معروف   الثورين أل التصديوهو  كالم  على السلف على هذا

 ولكنهم لم یتركوا التصديمن  مع خوفهموالسلف كانوا یحبونه 
  والضاللدعة تلهؤالء المب والتصدي الدعوة

  هذا الموضوع هللا یهدیك ما هذا الموضوع ما أخي:  ياأللبانالشیخ 
  شاء هللا .. ما شاء هللا ویضحك ما نعم  : األلبانيالشیخ 

  ما اسمهایدور حوار 
  صوت یرد من بعید (براء)

  
  : (براء ) ما شاء هللا األلبانيیقول الشیخ 

هللا التامة من كل شیطان وهامة ویضحك الشیخ مع بكلمات أعوذك 
  صغیرة بعد رقیتهاالطفلة ال

  
ليس له، وهو َمن يزاحم أهل  دون أن يدَّعي ما::: القارئيقرأ 

وتوجيهها، ويستفيد  الضاللة والبدعة في قيادة المجتمعات اِإلسالمية
من الفرص المواتية في ذلك، مع حرصه الشديد على سالمة نفسه 

  .ذلك التعلُّق بالدُنيا والجاه والمكانة عند الناس وجهاده لها في من
  

لكن؛ لو وجد أن نفسه ال تطاوعه إلى فعل هذا الخير المتعدي النافع 
العلم والتعليم والقيادة والتوجيه والتصدُّر؛ إال بشيء  للناس كافة من

  تحصيل مال، أو رغبة في جاه، أو من األغراض الدنيوية؛ من



  
المصلحة  أو نحو ذلك، وكان ضرر هذه األشياء أقل من… منـزلة
 بة على هذه األعمال، مع استعداده لترك هذه األعمال الخيريَّةالمترتِّ 

  كراهية لما البسها، مما يدلُّ على إخالصه وحسن مقصده
  

ا خالًصا من كل ورغبته في استقالل النية في  العمل استقالالً تامًّ
النافعة ومعاناته لها مع  الصالحة لشائبة؛ فإن مباشرته لهذه األعما

  في ام اِإلخالص لئال تستقرَّ بها الرغبةمجاهدة نفسه على تم
  

األغراض العاجلة خير من اعتزاله وتركه الميدان لغير أحد؛ إال 
والمنحرفين والمرائين؛ خاصة حين ال يوجد من يقوم بهذه  للمفسدين

  بما يكفي لتوجيه عموم الناس، الفروض، وال من يتصدَّى لها
  

 .المنكر هم عنودعوتهم، وتعليمهم، وأمرهم بالمعروف، ونهي
  

وقيام أهل العلم والصالح بواجب الدعوة والبالغ واِإلنكار، مع ما 
التصدر والبروز والظهور، يفيد في إنكار المنَكرات  ذلك من يستلزم

إلى عصبيَّة تحيط بالمنِكر، تكسبه  الكبيرة التي تحتاج في إنكارها
 .المنَكر القوة والثقل، وتحميه من أن يصل إليه أذى أهل

  
  

ة التي اعتادها الناس  وذلك مثل المنَكرات الشائعة الشهيرة المستقرَّ
صارت جزًءا من حياتهم، والمنَكرات التي يقف خلفها  وألفوها حتى

  كانوا أهل سلطة ونفوذ وتمكين، أو المنافقون المستترون، سواء
  

ن يحيطون بأهل السلطة والنفوذ والتمكين، والمنَكرات التي  كانوا ممَّ
وهم في  فها بعض المحسوبين على الدين أو العلم أو الشرع،يقف خل

  .الحقيقة من أهل الزندقة والجهل والهوى
  



وإنَّ مما ينبغي أن يُالحظ: أنَّ هللا تعالى أثنى على المؤمنين بدعائهم 
ةَ أَْعيُنٍ ( :وقولهم يَّاتِنَا قُرَّ َواْجعَْلنَا  َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن أْزواِجنَا وذُّرِ

  .)ْلُمتَِّقيَن ِإَماًمالِ 
  

 : آمين آمين آمين  األلبانييقول الشيخ 
  

ة  فطلب اِإلمامة في الدين مما يُْمدَح به ويُثنى عليه، وليس فيه مذمَّ
وكذلك لما جاء عثمان بن أبي العاص، فقال: يا .األحوال بحاٍل من

له النبي صلى هللا عليه وسلم:  رسول هللا! اْجعَْلني إمام قومي. قال
  أنَت إمامهم،" 

  يقاطع : كيف كيف قال ؟ األلبانيالشيخ 
  

وكذلك لما جاء عثمان بن أبي العاص، فقال: يا  يقول : القارئ
له النبي صلى هللا عليه وسلم:  رسول هللا! اْجعَْلني إمام قومي. قال

  أنَت إمامهم،" 
نًا   ."ال يأخذ على أذانه أجًرا واقتَد بأضعِفهم، واتَّخذ مؤذِّ

 ويخرج الحديث رواه الترمذى  حديث
 

فأقره النبي صلى هللا عليه وسلم على طلب اإلمامة، ولم يعتب عليه 
له: "أنت إمامهم"، ثم أوصاه ببعض الوصايا  في ذلك؛ بل قال

  بالرعية، وتَْوِلية األْكفاء المتعلِّقة باإلمامة، ووجوب الرفق فيها
  

 .المخلصين الذين ال يريدون األجر إال من هللا
  

 .فهذا فيما يتعلَّق باإلمامة الدينيَّة
  
  

أما ما يتعلَّق باإلمامة الدنيويَّة؛ كمن يكون قصده اِإلمارة مثالً أو 
  فهذا يُقال في حقِّه ما قاله الوظيفة؛

  



يا عبد " :الرسول صلى هللا عليه وسلم لعبد الرحمن بن َسُمرة
  الرحمن بن سمرة! ال تسأل اإلمارة؛

  
أُِعْنَت عليها، وإن أُْعطيتَها عن  ا عن غير مسألة؛فإنك إن أُْعطيتَه

 .مسألٍة؛ ُوِكْلَت إليها..." الحديث
  

جديٌر بالداعي وطالب العلم أن يعرف الدَّوافع والموانع وحقيقتها... ف
 ألقاءاتأو موانع صالحة شرعية؟! أم أنها من  وهل هي دوافع

 ِ   !ضد ذلك؟الخير، وهي ب الشيطان التي تتزيَّى في النفس بِزّي
  لخفيَّة الشريرة؛ إلحكام أحابيلوكثيًرا ما تتحالف هذه القوى ا

د ضد السنة وأهلها، وكثيًرا ما يجد  لغربة، وإشاعةا الفتنة، وتتوحَّ
الشريعة الحائدون عن منهج النبوة  الوالة والحكام المنحرفون عن

بل ونشرها  في مألوفات الناس وعوائدهم حجة لترك المنكرات؛
، وإهمال األمر بالمعروف وإخماله، والتضييق على أهله، وإشاعتها
اغترابهم، ويجدون من المنتسبين إلى الدين من المتصوفة  وتعميق

وأضرابهم َمن يتمسَّحون به في إظهار حدبهم  والمرتزقة المتمصلحة
لهم في نشر طرائقهم  على الدين، وحرصهم عليه، مقابل التمكين

َوَكذَلََك ( :رويج لها؛ مصداقًا لقوله تعالىالضالَّة بين المسلمين، والت
  )نَُولِّي بَْعَض الظَّاِلميَن بَْعًضا بَِما َكانُوا يَْكِسبُونَ 

  

  
عن التغییر بالقوة وهذا لیس  تتكلمأحد المشایخ یقول القضیة 

  صحیح
  

ممكن یعرفه  یحكیه الليكالم سؤال هذا ال أسألیعلق أحد المشایخ :
  یعرفه الناس منهمنسان من نفسه لكن هل اإل

  قد یعرفون مثل ذالك هبیالخبراء  ال واحد یجیب :



الناس من حولى  قد أیضا الناس الذین أقرب  فیرد الشیخ ::الناس؟
بمثل ویحكم على نفسه  یتحكم هذا لذلك هو كماالیعرفون هذا األمر 

على نفسه  هبی بما یحكم أن یعرف كما قلنا یستطیع أحد وال هذا
األخ  هبیذكر  التيیتم بالطریقة یمكن  ال أمرفهذا على نفسه 

  سلیمان أبدا
منه ما یعرف  یعرفون اآلخرونالطریقة هذه أذا كان  انتهجتمتى 

  تقرب بن الحالل ال فنقول یاعن نفسه هو 
  ؟؟آهلما قال الرسول صلى هللا علیه وسلم لعبده هللا بن سمرة  

وأن   ُوِكْلَت إليها..وإن أُْعطيتَها عن مسألٍة؛ عبد الرحمن بن سمرة  
عنت علیها كان الرسول علیه السالم یعرف من  أصحابه   أتیتك
أعطاه هللا إیاه ما یعرفه الصحابة  إلىللذكاء  لم یكن بالواحد حتى لو

  ولذلكأنفسهم من 
الوظائف والمناصب وكثرتها وكثرة  مثلهل هذا األمر على الشیوع 

على  الرزق رقعةساع لناس واتا یجرى من تحت أرجل الذي المال
 اآلخرینمثل  إنسانعلى  بها یحكم أن ها ممكنهل هذه كل لعبادا

  00أن الأحسب 
كأن   ةمعالج األخ سلیمان یعالجهایعنى هذه المسألة  لذلك القضیة

تولى  فأن  اآلخرینفقط ال بیعالج  هو نفسه فيواحد یعالج 
 المائة منب أن الصالحین عشرین فنفرضالمناصب الصالحون 

أقلهم هكذا هل تعتقد أن  هذه البلد أو فيمجموع الناس الموجودین 



بأنهم صالحون فیما یبدوا لنا  العشرین بالمائة یعنى الذین نظن هؤالء
  ؟؟ الً أو هل هم صالحون حقیقة 
        أهواء هذه الوظائفوثانیًا : هل یستطیعون الصبر على 

  اأغر ائته أمام والصمود
  

یقع فیه هؤالء وهم س الذين لنا الخطر یضم الذي وثالثًا :من
  ماال یعرف الناس منهمیعرفون من أنفسهم 

حبائل  في مش الغربة حبائل في وابعد أن یسقط هل تضمنورابعًا :
ینفعون سضمن بأنهم هل ت الفتنة والمال والوظیفة والمناصب

  المسلمین شیئاً 
الوزارة  فيأن نقول  مسیريأو ثالثة أو أربعة  أتثنینأن بقى واحد أو 

ال یملك من أمره شیئًا  هبس ولكن یسمى فالن  رجًال صالحاً  النیةالف
  أبداً 

  مع الزمن أدائم  كبار عایشون  نحنیرد:  األلبانيالشیخ 
  هذا في معيوأظنك أنت ما تتصوروا ؟

  شك هذا موجود في ما شیخ  المحدث یرد :
  أن یوصلوا فيحب الناس : طیب آیش لون  األلبانيالشیخ 

 الزم یحافظ ولكن قیام بواجب هو واجبوالهذه  والمناصب لمراكزل
  على نفسه قبل غیره

  )مإذا اهتدیت أیها الذین أمنوا علیكم أنفسكم ال یضركم من ضل یا(
  



فیما على  صورة أخرى فينقطة الس نف فيعالج مأخر یتحدث:
 والصوابالخطأ  من دائما لعله فیه كالميتقولوا  لاإلأرجوا و  أحسب

  شيءول أف
طلب   ه تزویدمع  ه النهى عن طلب األمارة بالنیة الدنیویةقصر 

  هل ینعكس علیه الدینیة بالنیة مامةاإل
 هم منومندنیویة  بنیة دینیة  یطلب اإلمامة وهىهناك من  بأن یقال

ینعكس علیه   الكالم في ما وهى دنیویة بنیة دینیةمارة یطلب اإل
  بالقول

لما نهى عبد علیه السالم  والرسولد غیر وار خطأ  الدنیويالخطأ 
وهو یعلم من  محض دنیوي شيءهل نهاه عن الرحمن أبو سمرة 
  شیخنا یاالتقوى  في وعلواإلیمان  فيرفعة  أصحابه

 الدین فيمامة من كان یرید اإل صار اآلنالشیخ على یرد :: یعنى 
  وهم من أجل الدنیا

  أن كانت نیته فاسدة یجوز لو الشیخ على یرد :
  رد الطالب : والعكس ؟ی

  یقول الشیخ : والعكس یمكن أن یكون صحیحًا لكن نادرًا هذا مثالً 
  األرض فيأن عال السالم و  الصالة  قول یوسف علیه

  ویضحك ة ..شریر  نفسالشباب الشیخ على : دخول 
  إن تعینولكن أذا  لیقال لكن  هنا

  الشیخ : یكون الرجل غیورًا جداً 
  



  ممكن أنمش دائمًا هذا یكون  ال :: المتحدث یكملالشیخ 
وال یوجد أصلح  المهمةیتعین على رجل واحد ما فیه غیره یقوم بهذه 

  جيءحین أذا ممكن أن یكون هو أقول هنا لذلك هو  منه
  وتختلف وبین أن قد تتداخل األمورالقاعدة أوًال 

المفسدة والمصلحة  آلي ما فيوهنا یجب أن یبذل المسلم جهده 
یحصلها  ىالتحوالفوائد  أى أن المصلحة أرجح ر  فإذا أرجح  وٕایاهم

  أقدمسیتعرض لها  التيأكثر من المفسدة 
  مأكبر أحجأن المفسدة  ظني على رأى أن المفسدة وأغلب وٕاذا

من المصالح هو ذهب مذهب  خطیر الرجل من األول  ولوفرت
لك من نفسه كما قال ذ یقدر الذيوهذا المبتلى هو مذهب  خطیر 

  وهللا سبحانه وتعالى هو الموفق للجمیع   كمال أبو
یتعرض لذلك فیه هو قد و وتثبت  أخالص  عنده فينسانًا إذا كان فإ

ویحاول أن یثبت نفسه وال المصلحة أكبر یرى المفاسد ولكن بعض 
  یقدمف یقع فى المفاسد

فى معالجته  لیس كل األمر واحدف امرأةیعالج  طبیب أحد المشایخ :
أذا حصلت ولكن   له فتنة ألتحدث دوأخر ق ه فتنةقد یحدث ل للمرأة
 واضع مع وجود المحرم أو ال تكونمضوابط  مثالً مع وجود  فتنة

  ومع وجود كذا خلوة هناك
  وقد تموت هى  من المخاطرة خوفا هناك ضوابط ولم یقدم علیها

  تموت أن ینظر إلى جسدها ولكن یعنى  خوفاً العملیة لها  لیجرى
  شیخ یا  منهيهذا المثل نكرًا : أحد یرد علیه مست



  
  بقى هذا واقع يلیشفیقول ::

  : یردد ال إله اإل هللا: األلباني الشیخ
  
  
  
  

  وتم الشريط بحمد هللا
  

َربََّنا الَ ُتَؤاِخْذنَا إِن نَِّسيَنا أَْو أَْخطَْأنَا َربََّنا َوالَ تَْحِمْل (
ِمن َقْبلَِنا َربََّنا َوالَ َعلَْيَنا إِْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعلَى الَِّذيَن 

ْلَنا َما الَ طَاَقَة لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنآ  تَُحّمِ
  )أَنَت َمْوالَنَا َفانُصْرنَا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ 

  
 

 


